
Politica de livrare comanda 

 

Ultima actualizare: 09.11.2019 

 

Prezenta politică detaliază practica Societății privitoare la plasarea si livrare comanda pe domeniul 

www.smart-fit.ro (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul) și are ca scop informarea 

utilizatorilor despre acest subiect.  

 

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați prezenta Politică de 

cookie, de Politica de confidențialitate și protecția datelor, Politica de livrare comanda, Politica de 

anulare comanda, dar și Termenii și condițiile publicate pe Site. 

 

1. Identificarea operatorului de date  

 

Denumire: WALKIRIE BOX GYM SRL (denumită în continuare Societatea sau SmartFit) 

Sediu: județ Timiș, Timișoara, str. Circumvalatiunii, nr. 17, ap. 1 cam 3 

Nr. de înregistrare la ORC: J35/2758/2020 

CUI: RO 43092105 

E-mail: lorenasorban@yahoo.com 

Tel: 0040732126050 

 

2. Politica de livrare comanda 

 

Adaugarea unui abonament in cosul de cumparaturi nu duce la inregistrarea unei comenzi. Astfel, 

comanda va fi considerată ca fiind certa la apasarea butonului “Cumpara acum” aferent paginii 

accesate prin intermediul butonului de final aflat pe pagina cosului de cumparaturi. Obligatia de livrare 

a abonamentului se va naste in sarcina Societatii la momentul incasarii pretului aferent prin una dintre 

modalitatile de plata acceptate astfel cum sunt indicate expres pe Site si care pot fi consultate de catre 

dumneavoastra cel mai tarziu la momentul apasarii butonului de final din formularul de plata care se 

deschide dupa plasarea comenzii. Ulterior incasarii pretului aferent abonamentului achizitionat, veti 

primi un email, intr-un termen de maxim 1-2 ore, prin care veti fi instiintat despre achizitionarea 

abonamentului. 

 

Prin finalizarea comenzii potrivit celor antementionate, ne confirmati ca toate datele furnizate sunt 

corecte, complete si adevarate. De asemenea, consimtiti sa fiti contactat de Societate in cazul in care 

apar orice probleme legate de incasarea pretului aferent comenzii facute. 
 
Preturile aferente abonamentelor sunt afisate pe SITE si sunt exprimate in Lei. 

Societatea va putea modifica preturilor, acorda discounturi sau organiza promotii (inclusiv prin 

indicarea unor coduri de reduceri) in orice moment, astfel de demersuri fiind afisate pe Site si indicate 

la momentul efectuarii comenzii. 

  

Societatea va va transmite documentele de plata aferente achizitiei facute, obligatia dumneavoastra 

fiind de a ne furniza toate informatiile necesare conform legislatiei contabile si fiscale aplicabile. 

  



Conform legislației în vigoare, pentru acele comenzi pentru care se va accepta plata cu cardul bancar, 

Societatea nu va solicita plati suplimentare. 

  

In cazul platilor online, Societatea nu este raspunzatoare pentru niciun alt cost suportat de cumparator 

in plus față de pretul abonamentului achizitionat incluzand comisioane de transfer bancar ori de 

conversie valutara. 

 
 

3. Dispoziții finale 

 

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului. 

 

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care 

se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la 

apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe 

Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din 

partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta 

acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate. 

 

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile 

vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile 

postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. 

Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 7 zile de la 

momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care 

se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz). 

 

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv 

Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va 

revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII 

DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, A POLITICII DE LIVRARE COMANDA, A POLITICII DE 

ANULARE COMANDA, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT 

DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI 

ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.  

 

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica 

subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice. 

 

 


